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NL 

 

 

Privacyverklaring  

Verwerking van persoonsgegevens in verband met de 

EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld  

 
Verordening (EU) 2018/1725 is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die worden 

verzameld in verband met de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld (inschrijving, 

beoordeling, promotie, toekenning). 

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens? 

 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is verantwoordelijk voor de verwerking van de 

persoonsgegevens.  

 

De verantwoordelijke dienst is  

Directoraat D – Communicatie en Interinstitutionele Betrekkingen 

Directeur  

Europees Economisch en Sociaal Comité 

Belliardstraat 99-101  

B-1040 Brussel  

Email: civilsocietyprize@eesc.europa.eu  

 

2. Waarvoor worden de verzamelde gegevens gebruikt? 

 

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verder verwerkt voor de selectieprocedure voor en de 

toekenning en promotie van de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld. 

 

3. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens? 

 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 5, lid 1, onder a), van 

Verordening (EU) 2018/1725, aangezien dit noodzakelijk is voor de vervulling van de taken van het 

EESC.  

 

Sommige persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (art. 5, lid 1, onder d), van 

Verordening (EU) 2018/1725). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=NL
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Met het oog op de naleving van het Financieel Reglement van de EU (Verordening (EU, Euratom) 

2018/1046) worden uw persoonsgegevens ook verwerkt op basis van artikel 5, lid 1, onder b), van 

bovengenoemde verordening. 

 

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

 

− naam; 

− functie; 

− contactgegevens (contactpersoon, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, postadres, 

organisatie, land van vestiging, website); 

− btw-nummer, registratienummer organisatie, nummer paspoort en identiteitskaart;  

− gegevens en bewijsstukken in verband met de uitsluitings- en geschiktheidscriteria; 

− verklaring op erewoord dat de kandidaat niet in een van de uitsluitingssituaties bedoeld in het 

Financieel Reglement verkeert. 

 

Kandidaten zullen in bepaalde gevallen ook worden verzocht de onderstaande gegevens aan het EESC 

toe te zenden:  

 

− bewijsstukken voor de verklaring op erewoord (attesten waaruit blijkt dat 

socialezekerheidsbijdragen en belastingen zijn betaald, uittreksel uit het strafregister, bewijs 

van goed gedrag, kopie van identiteitskaart of paspoort enz.); 

− details over de juridische entiteit en bewijsstukken; 

− gegevens over de bankrekening (IBAN- en BIC-code), bankafschrift; 

− foto's en/of video's van het voorgedragen initiatief, project of programma. 

 

5. Wie zijn de ontvangers of categorieën ontvangers van uw persoonsgegevens? 

 

Met het oog op het bovenstaande doel wordt toegang tot voornoemde persoonsgegevens verleend of 

kan deze toegang worden verleend aan de volgende personen: 

 

− EESC-personeelsleden die belast zijn met het beheer van de wedstrijd; 

− leden van het evaluatiecomité, met inbegrip van externe deskundigen en beoordelaars die in 

opdracht van het EESC de inzendingen beoordelen; 

− contractanten van het EESC die in opdracht van het EESC de wedstrijd beheren en promoten. 

Meer specifiek, als u op de shortlist staat voor de prijs kan aan contractanten van het EESC die 

artikelen schrijven of video's produceren over de prijs en/of die de prijs en de 

shortlistkandidaten promoten, toegang tot de volgende persoonsgegevens worden verleend: 

naam en contactgegevens van de entiteit of persoon die het op de shortlist geplaatste initiatief, 

project of programma uitvoert; naam van het op de shortlist geplaatste initiatief, project of 

programma. Als u voor de prijsuitreiking wordt uitgenodigd, kunnen behalve zojuist 

genoemde gegevens het nummer en/of de kopie van uw identiteitskaart of paspoort aan de 

contractanten of ondernemingen worden gegeven die in opdracht van het EESC uw reis en 

verblijf regelen; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Nl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Nl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN


 

EESC-2020-03069-00-02-INFO-TRA (EN) 3/4 

− leden van het publiek. Indien u een prijs wordt toegekend door het EESC, worden de volgende 

persoonsgegevens openbaar gemaakt (o.a. via persberichten en op internet en/of sociale 

media), conform de informatieverplichting van het EESC inzake de winnaars van wedstrijden 

die uit de begroting van de Europese Unie worden gefinancierd: naam en contactgegevens van 

de entiteit of persoon die het bekroonde initiatief, project of programma uitvoert; naam van het 

initiatief, project of programma; bedrag van de prijs. Voorts worden foto's en video's van de 

prijsuitreiking en van de bekroonde initiatieven, projecten en programma's openbaar gemaakt. 

Van kandidaten die geen prijs krijgen, kan het EESC de naam (van de maatschappelijke 

organisatie of persoon), de naam en inhoud van hun activiteiten, hun land van verblijf of 

registratie en de URL van hun officiële website of openbare profiel bekendmaken. Andere 

gegevens van kandidaten die geen prijs hebben gekregen, mogen uitsluitend openbaar worden 

gemaakt na schriftelijke en geïnformeerde toestemming van de betrokken entiteit of persoon;  

− de juridische dienst van het EESC en de bevoegde rechtbanken in geval van geschillen;  

− de personen en instanties die belast zijn met een toezichts-, audit- of controletaak op grond 

van het Unierecht (bijv. interne controleurs, de in artikel 93 van het Financieel Reglement 

genoemde instantie voor financiële onregelmatigheden, de in artikel 143 van het Financieel 

Reglement genoemde instantie voor uitsluitingen en het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding OLAF); 

− teneinde de financiële belangen van de Unie te vrijwaren, kunnen uw persoonsgegevens 

worden doorgegeven aan diensten voor interne controle, aan de Europese Rekenkamer of aan 

het Europees Bureau voor fraudebestrijding, en tussen ordonnateurs van het EESC en de EU-

organen. 

 

6. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een derde land (niet-EU-lidstaat) of een 

internationale organisatie? 

 

Uw gegevens zullen niet aan een niet-EU-lidstaat of aan een internationale organisatie worden 

doorgegeven. 

 

7. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 

 

U hebt het recht te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht te verzoeken 

om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens alsook om een beperkt gebruik ervan.  

 

Indien van toepassing, hebt u tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. 

 

Uw aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op de gevolgen van verzoeken om uitwissing, bezwaren 

tegen de verwerking en het intrekken van toestemming, omdat zulks de wedstrijdvoorwaarden kan 

beïnvloeden en tot uitsluiting kan leiden. 

 

U kunt uw verzoeken richten tot (civilsocietyprize@eesc.europa.eu). Het verzoek wordt binnen 15 

werkdagen behandeld. 

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) als u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van 

mailto:civilsocietyprize@eesc.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
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Verordening (EU) 2018/1725 zijn geschonden als gevolg van de verwerking van uw 

persoonsgegevens door het EESC.  

 

8. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

 

− Dossiers met betrekking tot wedstrijdprocedures, waaronder persoonsgegevens, worden tot 

aan de voltooiing ervan bewaard door de dienst die belast is met de procedure, en worden ten 

minste 5 jaar bewaard in het archief te rekenen vanaf de datum waarop het Europees 

Parlement kwijting verleent voor het boekjaar waarop de uitbetaling van de prijs betrekking 

heeft (art. 75 van het Financieel Reglement). Gegevens van afgewezen kandidaten worden 

slechts 5 jaar na toekenning van de prijs bewaard. 

− Gegevens worden bewaard tot aan het eind van een mogelijke audit of administratief of 

juridisch onderzoek indien zulks vóór het einde van de voornoemde periode is gestart. 

− Nadat bovenstaande periodes zijn verstreken, zullen de procedurele documenten in verband 

met de prijsdossiers zonder persoonsgegevens voor verdere bewaring naar het historisch 

archief van de EU gestuurd. De niet-geselecteerde dossiers worden vernietigd. 

 

9. Worden verzamelde persoonsgegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, 

waaronder profilering? 

 

Het EESC zal uw persoonsgegevens niet gebruiken om geautomatiseerde beslissingen over u te 

nemen. Onder “geautomatiseerde besluiten” worden besluiten verstaan die zonder menselijke 

tussenkomst worden genomen.  

 

10. Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de gegevens 

zijn verkregen? 

 

Nee. Als dit nodig blijkt, zal het EESC u om schriftelijke toestemming vragen.  

 

11. Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of klachten heeft? 

 

Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de 

dienst die belast is met de verwerking van uw persoonsgegevens (civilsocietyprize@eesc.europa.eu). 

U kunt zich ook altijd wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van het EESC 

(data.protection@eesc.europa.eu) en/of tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 

(edps@edps.europa.eu). 

 

_____________ 

 

mailto:data.protection@eesc.europa.eu
http://edps.europa.eu/
mailto:edps@edps.europa.eu

